“Wiens leven is het eigenlijk?”
Drama van Brian Clark

Korte inhoud :
Ken is een levenslustige jongen, die met hart en ziel voor de kunst leeft. Naast beeldhouwer is hij ook
docent anatomie aan de kunstacademie.
Op een dag wordt hij het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval. In comateuze toestand wordt hij
opgenomen in het ziekenhuis, waar hij gedurende maanden allerhande operaties ondergaat en
langzaam herstelt van zijn breuken en verwondingen. Doch alle revalidatie ten spijt blijft hij helemaal
verlamd tengevolge van een ruggemergletsel. Alleen zijn hersenen zijn intact en… wanhopig actief. In
deze fase begint het toneelstuk.
Met een opmerkelijke helderheid van geest analyseert Ken zijn toestand. Hij komt tot het besluit dat
het leven dat hij moet gaan leiden voor hem geen leven meer is. Wettelijk is hij niet dood, klinisch is
hij een levende dode… Vanuit dat besef eist hij het recht op om te mogen kiezen. Het recht op leven
of dood…
Ken : “Alleen mijn brein werkt nog feilloos. Maar zelfs dat heeft geen zin, want ik kan niet handelen
naar de beslissingen die het neemt…”

De auteur :
Brian Clark werd geboren in Bristol, één van de belangrijkste theatercentra van Engeland. Hij
studeerde er aan de faculteit Drama van de universiteit en werd ook leraar aan de wereldbefaamde
‘Old Vic Company-toneelschool’, waar beroemde acteurs zoals Laurence Olivier eens school liepen.
Clark behoort tot een bijzonder creatieve generatie van auteurs (o.a. Harold Pinter, Peter Nicols en
Tom Stoppard), die steeds weer in staat blijken om zeer complexe maatschappelijke problemen met
een aparte zin voor humor en een zeer typerend cynisme te presenteren, zodat ook het grote publiek
er zich door aangesproken voelt. In 1978 kreeg “Whose life is it anyway?”, zijn eerste authentiek
toneelstuk, de prijs voor het beste toneelstuk en werd het op Broadway gespeeld.
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